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ONDERWERP

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Vlissingen 2019/2020

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Hierbij biedt het college het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente 
Vlissingen 2019/2020 ter kennisgeving aan. In het Uitvoeringsprogramma wordt de aanpak 
vastgelegd van de geprioriteerde veiligheidsthema’s voor de jaren 2019 en 2020, conform het 
door uw raad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Vlissingen (hierna: 
Veiligheidsbeleid).

Plaatsbepaling
Op 11 april 2019 heeft uw raad het integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente 
Vlissingen (hierna: Veiligheidsbeleid) vastgesteld. In het Veiligheidsbeleid zijn de hoofdlijnen 
en prioriteiten voor de gehele beleidsperiode vastgelegd. De hoofdlijnen worden vervolgens 
nader geconcretiseerd in door het college jaarlijks vastgestelde uitvoeringsplannen. Zoals 
afgesproken in het Veiligheidsbeleid heeft het eerste uitvoeringsprogramma betrekking op 
de periode 2019-2020.



Blad 2 behorend bij 1107710 / 1107726

Budget
De uitvoering wordt gerealiseerd binnen het in de begroting (programma 7) vastgestelde 
veiligheidsbudget. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar



 
 

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019/2020 
 

 
Toelichting 

 Hoofdstukindeling is conform nummering Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
 In de kolom uitvoering wordt de aanpak in 2019 en 2020 beschreven 

 
 

Hoofdstuk Actiepunten Uitvoering 
Hoofdstuk 2: 
Geprioriteerde 
Veiligheidsthema’s 2019-
2022 

  

Veilige woon- en 
leefomgeving 

  

Sociale kwaliteit 1. Aanpak verwarde 
personen/personen met 
complexe zorg en 
veiligheid problematiek 

 

Samen met het sociaal domein, het Veiligheidshuis Zeeland en de GGZ zetten 
we in op een uitvoerbare aanpak voor personen met verward gedrag.  
De voorbereiding van de uitvoering nieuwe wet op de geestelijke 
gezondheidszorg, de WggZ is in 2020 klaar en de maatregelen zijn 
uitvoerbaar. 
 
Samen met het sociaal domein, de politie, de GGZ en het Veiligheidshuis 
Zeeland wordt een nieuw routeringsmodel opgesteld. Dit model moet er voor 
zorgen dat we duidelijkheid scheppen over de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partners in dit proces. Hierbij 
maken we gebruik van het eerder vastgestelde de-escalatiemodel sociaal 
domein. 



Casussen waarbij sprake is van personen met verward gedrag pakken we 
integraal,  samen met onze partners,  multidisciplinair op waarbij zorg en 
veiligheid hand in hand gaan. 

 2. Aanpak 
druggerelateerde overlast 

We zetten het ingezette beleid van de bestuurlijke handhaving op grond van  
artikel 13b van de Opiumwet onveranderd voort. In de Basisteamdriehoek is 
voor 2019 een nieuwe aanpak drugsoverlast Walcheren vastgesteld. De 
gemeenten, politie en OM werken samen om de overlast vanuit drugspanden, 
en straatdealers in de wijken en buurten tegen te gaan.  
In 2018 heeft de burgemeester  op basis van het geactualiseerde 
Damoclesbeleid 9 panden gesloten, waaronder ook hennepkwekerijen.  
 
Voor de jaren 2019 en 2020 streven we in de integrale aanpak met de politie 
weer naar minimaal 9 sluitingen per jaar. We merken dat dergelijke sluitingen 
een positieve signaalfunctie hebben, zowel in waarschuwende zin naar de 
drugsdealers als in een positief effect op de veiligheidsbeleving van de 
buurtbewoners. 
 
Hetzelfde geldt voor het opleggen van gebiedsverboden. In 2017 en 2018 zijn 
respectievelijk 19 en 18 gebiedsverboden uitgereikt aan overlastplegers, in 
hoofdzaak op grond van alcohol en druggerelateerde overlast. De handhaving 
in 2019 en 2020 ligt, wat betreft inzet en formatie, op hetzelfde niveau.  

 3. Handhaving 
kamerverhuurpanden 

De handhaving met betrekking tot kamerverhuur is sinds 2017 geïntensiveerd. 
Klachten en meldingen over woonoverlast vanuit kamerverhuurpanden volgen 
we actief op door middel van handhavingsacties. Daarnaast controleren we 
vanaf begin 2017 maandelijks, op basis van meldingen van bewoners of 
signalen van de partners, 5 tot 6 kamerverhuurpanden, samen met diverse 
gemeentelijke afdelingen (BRP, Veiligheid, Bouwen en wonen), VRZ, 
Belastingdienst, Politie en Orionis.  
 
Gezien het belang van de veiligheid voor de bewoners en druk op de 
leefbaarheid van illegale situaties blijven wij deze verscherpte handhaving op 
kamerverhuurpanden continueren. 
 
Voor het jaar 2019 en 2020 gaan we op deze wijze weer 50 tot 60 
kamerverhuurpanden controleren en, zo nodig, daarbij handhavingsacties 
starten. 
Daarnaast intensiveren wij de handhaving in 2019 en 2020  
nog verder door niet alleen de focus te leggen op de excessen, maar ook in te 
zetten op een structurele verbetering met een duurzaam effect op de 
leefbaarheid en veiligheid in de Vlissingse buurten.  



Hiervoor gaan we de bestaande kamerverhuurpanden (140 vergunningen)  
aan de voorkant screenen of zij voldoen aan de vergunningsvoorschriften, met 
name het voorschrift inzake aanleveren van actuele bewonerslijsten.  
 
Als bijkomend doel geldt dat de door de raad vastgestelde Visie op de 
huisvesting van internationale werknemers alleen succesvol kan zijn als er 
structureel handhavend wordt opgetreden tegen illegale kamerverhuur aan 
arbeidsmigranten in de bestaande woningvoorraad.. 
Voor dit doel zijn in de begroting 2019-2022 extra middelen vrijgemaakt voor 3 
fte aan handhavingscapaciteit.  
 

Subjectieve 
veiligheid/veiligheidsgevoel 

4. Veiligheidsbeleving, 
betrokkenheid en 
vertrouwen van inwoners 

In 2019 en 2020 zetten wij in op een verhoging van de veiligheidsbeleving van 
burgers. Dit doen we door de inzet van wijkcoördinatoren, wijktafels en 
wijkgericht werken. Daarnaast kijken we de beschikbare meldpunten actief uit 
en de ketenpartners als; politie, het voorliggend veld, wijkcoördinator, 
welzijnswerk, opbouwwerk en jongerenwerk, betrekken wij, samen met de 
bewoners, actief  bij het integraal afhandelen van meldingen en klachten.  
 
Met deze aanpak zetten wij in op een verhoging van de betrokkenheid van de 
buurt bij het aanpakken de leefbaarheid. Zoals in het integrale 
Veiligheidsbeleid 2019-2022 is opgenomen willen wij dit gevoel van 
betrokkenheid verhogen van 24,2% naar >25% in 2022 (cijfers 
Veiligheidsmonitor)  
 
Daarnaast willen wij met deze aanpak het hoge cijfer voor de 
veiligheidsbeleving van 8,1 (Rapport Lemon) minimaal vasthouden, dan wel 
verbeteren. 

Jeugd en veiligheid   
Veilig opgroeien/aanpak 
overlastgevende jeugd 

5. Veilig 
opgroeien/preventie: 
risicoaanpak 
jongerenwerk 

Wij zetten het project aanpak kwetsbare jongeren op Walcheren in 2019 en 
2020 verder in als aanpak Jongeren Grensoverschrijdend Seksueel Gedrag. 
Deze aanpak wordt gecoördineerd vanuit het Veiligheidshuis Zeeland.  
 
Het preventieve programma Kwetsbaar Online wordt ingezet door Indigo 
Zeeland ter ondersteuning van jongeren en de digitale leefwereld met alle 
risico’s van tegenwoordig. 
 
Vanuit de Zeeuwse aanpak "Laat ze niet (ver)zuipen" (LZNV) wordt ingezet op  
verdere terugdringing van alcoholgebruik onder jongeren.  



Sinds 2010 bestaat de Zeeuwse aanpak "Laat ze niet (ver)zuipen"(LZNV), een 
samenwerking tussen de 13 gemeenten, politie Zeeland West Brabant, GGD 
Zeeland, Indigo Preventie Zeeland en ADRZ. LZNV richt zich 
op vermindering van alcoholgebruik door jongeren, bewustwording bij ouders 
en het verbeteren van de naleving van verkoopregels door alcoholverstrekkers.  
 
De frequentie van de controles op de naleving van de verkoopregels door 
alcoholverstrekkers is opgenomen in het geldende Vlissingse 
Handhavingsuitvoeringsprogramma. 
 
Buurtsport en spel wordt door de jeugd- en jongerenwerkers actief ingezet op 
kwetsbare plekken in de wijken en buurten en draagt daarmee bij aan vroeg 
signalering en het voorkomen van risicojongeren. 
 
Samen met de gemeentelijke BOA’s, politie, jeugd en jongerenwerkers, 
straathoekwerkers en jeugdcoaches, zetten we de risicoaanpak voort. De 
jeugdhonken en jeugdvoorzieningen worden hierbij actief ingezet. 

 6. Aanpak overlast en 
criminaliteit door 
jeugdgroepen 

Wij continueren de aanpak risicojongeren en risicogroepen in 2019 en 2020. 
Daarbij zetten wij samen met de politie (jeugdagent, wijkagenten, basisteam], 
gemeente (AOV, BOA’s], straatcoaches en de jeugd- en jongerenwerkers, in 
op de informatiepositie en het nemen van de meest effectieve maatregelen om 
overlast en criminaliteit te voorkomen, denk aan het voetbal tijdens ramadan, 
de oud en nieuwaanpak en de zomeraanpak.  
 
Daarnaast zetten wij, samen met de politie en het OM, integraal in op de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit door jongeren of groepen jongeren. 
 
De aanpak heeft als doel om, zoals wij in de SMART-doelstellingen van het 
integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022 is hebben geformuleerd, het aantal 
meldingen over overlastgevende jeugd in 2022 onder het huidige aantal 
meldingen van 196 te krijgen. 

Integriteit en veiligheid   

Georganiseerde/ 
ondermijnende criminaliteit 

7. Uitbouwen Lokaal 
Informatie Overleg (LIO) 

In 2016 hebben wij een visie vastgesteld over de bestuurlijke aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit door de gemeente Vlissingen. Onderdeel van het 
plan is het inrichten van een Lokaal Informatie Overleg (LIO). In 2018 is het 
LIO als proefjaar gestart om te kijken of het kan functioneren met bestaande 
mensen en middelen.  
Gebleken is dat er voldaan wordt aan een behoefte om signalen en 
onderbuikgevoelens bespreekbaar te maken binnen de gemeentelijke 



organisatie. Signalen worden indien mogelijk verder uitgewerkt en vervolgens 
aangebracht bij het RIEC om verder in het proces als ondermijningscasus te 
brengen. Binnen en met het LIO wordt ook de awareness op het gebied van 
ondermijnende criminaliteit bevorderd. 
 
Voor de periode 2019 en 2020 gaan we door met het verder ontwikkelen van 
ons LIO. Daarbij houden we in ieder geval 1 maal per kwartaal een integraal 
LIO-overleg met alle relevante gemeentelijke disciplines aan.  
 
Daarnaast maken we gebruik van het RIEC als adviesorgaan voor de aanpak 
van ondermijning en sluiten we aan bij relevante regionale initiatieven ten 
behoeve van de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit 
 
Een belangrijk onderdeel is de ondermijningsaanpak in de havens. Drugs en 
mensenhandel zijn zaken die binnen deze aanpak prominent aanwezig zijn en 
we samen met de Taskforce en het RIEC aanpakken.    
 
 

 8. Vergroten bestuurlijke 
en ambtelijke 
weerbaarheid 

Om de gemeentelijke organisatie bestuurlijk weerbaar te maken in de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit is de eerste stap dat ambtenaren en 
bestuurders beschikken over het vermogen signalen van georganiseerde 
criminaliteit op te pikken. De cluster veiligheid zal hiervoor in 2019 en 2020  
aan diverse afdelingen trainingen geven om aan de hand van concrete 
voorbeelden deze “bewustwording” bij de medewerkers te vergroten. 
 
Voor de komende beleidsperiode gaan we door met het verder ontwikkelen 
van ons LIO. Daarnaast maken we gebruik van het RIEC als adviesorgaan 
voor de aanpak van ondermijning en sluiten we aan bij relevante regionale 
initiatieven ten behoeve van de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit 
 
Een belangrijk onderdeel is de ondermijningsaanpak in de havens. Drugs en 
mensenhandel zijn zaken die binnen deze aanpak prominent aanwezig zijn en 
samen met de Taskforce en het RIEC worden aangepakt.    
 

Fysieke veiligheid   
Brandveiligheid 9. Risicobeheersing: 

“Brandveilig leven” 
De VRZ zet, samen met de 13 deelnemende gemeenten, vanuit het 
actieprogramma “Brandveilig leven” in de periode 2019 en 2020 actief in op het 
vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven in het 
kader van de brandveiligheid.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk  : Financiële paragraaf 
Voor het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019/2020 van gemeente Vlissingen geldt het uitgangspunt dat er bij de 
uitvoering van de beoogde maatregelen en activiteiten zoveel als mogelijk budgettair neutraal wordt gewerkt. De prioriteiten en 
thema’s van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 blijven gehandhaafd.  
 
Fysieke Veiligheid 
 

Beschikbaar in begroting 2019    
 
  

 

Programma Kostenplaats Omschrijving 2019 

Veiligheid 600501 Bijdrage GR SGB 
           
441.480  

                     

Veiligheid 600701 Bijdrage GR VRZ 
         
2.791.730  

 
 
Sociale Veiligheid  

Beschikbaar in begroting 2019    
 
 

 

Programma Kostenplaats Omschrijving 2019 

Veiligheid 600701 Veiligheidsbeleid 
             
13.060 

                      

 
Veiligheid 60071202 Aanpak harde kernjongeren 

         
167.460 



Veiligheid 60071204 Aanpak extreme woonoverlast 
              
3.120  

Veiligheid 60071205 Aanpak alcoholgebruik onder jongeren 
              
8.310  

Veiligheid 60071208 Buurtbemiddeling 
           
41.110  

Veiligheid 60071210 Camera toezicht 
           
46.730  

Veiligheid 60071212 Aanpak oud/nieuw 
              
1.050  

Veiligheid 60071214 
 
RIEC 

            
25.960 

Veiligheid 600713 Bijdrage Veiligheidshuis Zeeland 
                
15.570 

  
Veiligheid 600707 Huiselijk Geweld 5.000 

    

 
 
    

        
327.370  
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